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Zupełna nowość!!! 

Redakcja ,,PRZECIĄGU" uchla 
rąbka tajemnicy! Pytacie często, 
jacy są naprawdę nasi naucz-
yciele? Czym się interesują poza 
szkołą? Dlatego postanowiliśmy ich 
zapytać, np.  o ulubione dania (choć 
sprawdziliśmy, co ich bulwersuje  w 
postawach uczniów)! Dopytujemy 
się także o ulubionych wyko-
nawców muzycznych! Szok! Czego 
słucha Pan Dyrektor? Czym zajada 
się Pani Janicka? Co u kobiet 
podoba się Panu Gnilce? Nie pytaj! 
Kup ,,PRZECIĄG" i czytaj!!!

Życzenia dla naszych 
ukochanych nauczycieli

Plan pracy samorządu 
uczniowskiego

Sprawozdanie ze Szkolnego 
Rajdu

Informacje o występie chóru 
"Prima Voice"

Cytaty- czy wiesz, kto je 
powiedział?

Artykuły o stresie

Strona z Motylem

Fotomaraton- bitwa na fotki

Odważ się mówić!

"Ten typ tak ma", czyli kto Cię 
uczy naprawdę...

Ogame- internetowa gra 
strategiczna

Drodzy Belferkowie
Co jest w naszej głowie?

Zaprawdę trudno nam odgadnąć.
Pytacie nas o rzeczy niestworzone,

Na przykład: ile hektarów ma pole golfowe
Z zadania z matematyki.

Jednak od dziś niech każdy dzień będzie wam 
świętem

Gdy robimy coś nie tak, to wybaczcie,
Ale taka już jest uczniowska natura,

Że zamiast o fizyce myślimy o bzdurach.
W tym dniu życzymy wam wszystkiego najlepszego,

A przede wszystkim:
Żebyście mieli cierpliwość przy tłumaczeniu nam:

Czym jest wiązanie jonowe? Po raz setny...
Nie mniej udanych pomysłów Na zwrócenie naszej uwagi na siatkę 

kartograficzną,
dobrego humoru (przecież każdy wie, że Platon był romantykiem).
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Szkolny. Jak było. Kto go 
przygotował i kto na nim 
zagościł? - tego dowiecie się 
z naszej gazetki!

Przeciąg w sieci!

Uwaga! Teraz Wasza ulubiona gazetka w sieci! 
Możecie się z nami kontaktować przez e-mail: 
przeciag@lo3.net.pl!

Prosimy, komentujcie nasze artykuły - odnoście swoje 
krytyczne opinie do naszych tekstów! (Mile widziane 
także pochwały). No i oczywiście macie teraz za naszym 
pośrednictwem możliwość wysyłania pozdrowień dla ulubionych 
nauczycieli i swoich kolegów!

RAJD   RAJD RAJD RAJD RAJD RAJD RAJDRAJD   RAJD RAJD RAJD RAJD RAJD RAJD
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OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

ZAMEK KSIĄŻ

Co w trawie 
piszczy

Informacje  z regionu
Fotomaraton- bitwa na fotki

W ramach Świdnickich Dni Fotografii odbył się "XIV Fotomaraton 
Świdnica 2005". Dnia 18 września miłośnicy fotografii zebrali się w Klubie Bolko, 
aby przeżyć dzień pełen wrażeń i przy okazji powalczyć o nagrody. Od godziny 
10:00 do 22:00 mieli za zadanie robić zdjęcia na wyszukane tematy- np. blask 
czy autoportret. Liczyły się: pomysłowość i indywidualne podejście do 
zagadnienia. Uczennica naszej szkoły- Jowita Skała zdobyła wyróżnienie, które 
nie jest jej pierwszym sukcesem w tej wyjątkowej pasji- w Świdnickim 
Fotomaratonie startuje już od kilku lat. Zdjęcia mogliśmy oglądać na wystawie w 
holu ŚOK-u- Rynek 44.

Gratulujemy!

Klub-net
Trójstronny program klubów 
uczniowskich w Polsce, Czechach 
i Niemczech

a czym to polega? Kluby 
uczniowskie mają za zadanie Nr e a l i z a c j ę  w s p ó l n y c h  

projektów, zainteresowań i planów, 
oraz łączenie społeczności szkolnych 
z pozaszkolnymi.

Klub otrzymuje w szkole 
własne pomieszczenie, którego 
wystrojem zajmują się uczniowie. 
Ponadto raz w ciągu roku szkolnego 
zrzeszeni muszą zrealizować jeden 
projekt międzynarodowy. Mogą przy 
tym liczyć na wsparcie osób 
dorosłych.

W naszej szkole zastała 
zorganizowana ankieta dotycząca 
zainteresowań oraz możliwości          
i sposobów ich urzeczywistniana.     
O przeb iegu akc j i  będz iemy 
informować Was w następnych 
wydaniach naszego pisma. Więcej 
dowiecie się także za pośrednictwem 
strony internetowej: www.klub-net.org
 

Aleksandra - Boss- Rękas
Aleksandra -Mysza- Kopiec

Plan pracy Szkolnego Samorządu 
Uczniowskiego na rok 2005

Zdobycie planu pracy było dla nas bardzo żmudnym i trudnym 
zadaniem. Po długich poszukiwaniach naszego "zapracowanego" 
przewodniczącego szkoły natrafiłyśmy wreszcie na dobry trop.

Po lekcjach udałyśmy się do internatu, gdzie Karolina Nowak 
przekazała nam przedartą na pół kartkę z planem... Niżej prezentujemy z niego 
krótki wyciąg:
Październik Dzień Nauczyciela, otrzęsiny klas I - dyskoteka, Dni Gór
Listopad Przygotowanie wyborów do samorządu szkolnego
Grudzień Mikołajki, kiermasz kartek i stroików świątecznych, pomoc w 
przygotowaniu Biesiady Wigilijnej i Dnia Patronki

W styczniu podamy rozpiskę planu na nowy rok. Z pewnością przekaże  nam ją 
nowy samorząd szkolny- miejmy nadzieję, że nie będzie przedarta... I 
pognieciona

oncert odbył się w Świdnicy dnia 23 września 2005roku o godzinie 18,30 i 
trwał półtora godziny. Został specjalnie zorganizowany z okazji XXI KŚwidnickich Dni Muzyki Kameralnej.  Recital odbył się w Kościele 

Zielonoświątkowców. Gwiazdami wieczoru byli chórzyści " Pryma Voce" z III L.O 
w Świdnicy. Chór dyrygowała pani prof. Bogumiła Patała, a prowadzącymii 
grupę "Prima Voce" były pani prof. Teresa Pulsakowska- Daniel oraz pani prof. 
Barbara Piórkowska. Śpiewało ponad 50 osób (w tym solistów).Wysłuchaliśmy 
z zapartym tchem 11 utworów : "Dezyderate" - w wykonaniu "Drużyny Gi", jak 
również fragment Mszy d-dur Antoniego Dworzaka - Gloria i Credo. Występ był 
zróżnicowany. Utwory zostały zaśpiewane w kilku językach - m.in.: polskim, 
włoskim, łacińskim, hiszpańskim i angielskim. Chór  zachwycił obecnych  
swoim wspaniałym występem. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem talentu 
tych młodych ludzi.
W przedsięwzięciu wzięli udział:
- Soliści:
Łukasz Synówka, Natalia Boderska (pianino), Roksana Kania (skrzypce), 
Karolina Nowak, Jacek Krzysztofiak, Robert Matlat, Paulina Kondzior, 
Roksana Kania, Marta Kolasińska, Mirosław Fryń, Tomasz Szmajdan, 
Sławomir Rębilasi  Maciej Kamiński.

Program występu Chóru PRYMA VOCE III
1.Gaude Mater Polonia
2.Gaudeamus igitur
3.Laudate Dominium
4.Viva tutee le vezzose
5.Cantate Domino
6.Kukułeczka kuka
7.Con el vito

8.Amazing grace
9.Siyahamba
10. Poor man Lazrus
11. Wesele sieradzkie
12. Gloria i Credo z Mszy D-dur 
A.Dworzka

! Trzymajcie się “kociaki”. Już 20 
października obcinanie ogon-
ków. Redakcja dowiedziała 
się, że Samorząd wraz z 
klasami drugimi przygotowują 
dla Was tę bardzo przyjemną 
niespodziankę. Miaaau!

! J u ż  w  p i ą t e k  D z i e ń  
Nauczyciela. Z tego powodu 
nie musimy przychodzić do 
szkoły, ale ten obowiązek mają 
nasi profesorowie. Nie bardzo 
rozumiemy, dlaczego tak się 
dzieje (bo w końcu to ich 
święto) ,  lecz widocznie 
Ministerstwo dba o to, by nie 
“wybili się” z rytmu codziennej 
pracy. Cóż... współczujemy i 
pozdrawiamy!  

! Trwają próbu do nowego 
przedstawienia. Druga Scena 
przygotowuje premierę na 
początek listopada.
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Idealny Nauczyciel- Czy taki istnieje?Idealny Nauczyciel- Czy taki istnieje?

ogo można nazwać dobrym nauczycielem? Jest to osoba, która przekazuje 
wiedzę innym. Jakie cechy powinna posiadać współcześnie taka osoba? Czy Kidealny pedagog to tylko świetny wykładowca, czy też musi posiadać także inne 

cechy? Pytania te nie są łatwe, ponieważ wiemy, że nic na naszym, tak niedoskonałym, 
świecie nie można nazwać idealnym. Uważam więc, że, aby poprawnie i w pełni 
wyczerpać temat, należy zająć się dwoma podstawowymi problemami, a mianowicie: 
poziomem idealnego nauczania i sposobem przekazywania jego wiedzy. Nauczyciel, 
jak to wynika z samej nazwy, naucza innych ludzi. Ale czy poziom jego wiedzy ma 
znaczenie? Otóż sądzę, że jest to podstawa bycia dobrym nauczycielem. Przecież 
wykształcenie i biegłość w swojej dziedzinie wiedzy pozwala na lepsze jej 
wykorzystanie. Co nauczy nas osoba, która ma bardzo wysokie wykształcenie, ale nie 
potrafi nam jej przekazać? Uważam, że nic, a nawet może błędnie ją przekazać. 
Przecież każdy, nawet ktoś, kto ma wykształcenie podstawowe zdaje sobie sprawę z 
odpowiedzialności nauczyciela. To on będzie w pewnym stopniu odpowiedzialny za 
taką wiedzę, która w tym przypadku będzie mało rzetelna, ponieważ odbiorca nie 
zrozumie się z nadawcą.

Nauczyciel musi posiadać oprócz wykształcenia właśnie takie cechy 
charakteru, które sprawiają, że wiedza dla uczniów stanie się wysoką górą, którą chce 
zdobyć. Musi on zrozumieć ucznia (i odwrotnie). Nauczyciel nie powinien tylko 
wykładać materiału, nie zwracając uwagi na to, czy uczniowie zrozumieli zagadnienie, 
które jest poruszane. Jego pracą jest przecież nie tylko przekazanie informacji, które są 
związane z tematem, ale nauczyć  rozumienia, logicznego wnioskowania. Taka 
postawa powinna być wzorem. Nauczyciel powinien być również wyrozumiały. Nie 
może wymagać czegoś, czego nie przedstawił, lub nie zadał, a przynajmniej nie podał 
źródła, gdzie możemy dany problem odnaleźć. Jednak i takie bardzo skrajne wypadki 
się zdarzają. Współczesny nauczyciel powinien być również sprawiedliwy - oto 
najważniejsze cechy. Musi stosować ogólnie znaną punktację, na przykład na 
klasówce. Dlaczego jedna osoba za 14 punktów otrzyma ocenę dostateczną, a inna 
mierną? Nauczyciel jest w klasie głową małego państwa i jednocześnie rodziny. 
Powinien więc być dobry i serdeczny, ale sprawiedliwy i odpowiedzialny. Nie może 
również pozwalać na to, aby uczniowie zawładnęli jego władzą. Stąd kolejna cecha to 
stanowczość, która wyzwala szacunek do całej wspólnoty i nie doprowadzi do 
niesmacznej sytuacji.

Pedagog to osoba, która wraz z rodzicami w czasie edukacji ma największy 
wpływ na psychikę i dalszy rozwój człowieka. Idealny nauczyciel jest również dobrym 
pedagogiem. Niektórzy powiedzą: "Po co nauczyciel musi być pedagogiem? Przecież 
są oni w szkołach"? Takie myślenie jest błędne. Przecież to nauczyciel i rodzice, a nie 
pedagog widują uczniów codziennie. To oni mogą zauważyć nieprawidłowości w 
zachowaniu ucznia. Często jest to spowodowane problemami, które dusi w sobie 
młody człowiek. Nauczyciel taki powinien porozmawiać z takim uczniem, a nawet 
zaproponować rozmowę ze specjalistą. Brak tych cech powoduje często, że jesteśmy 
zdani na siebie i z dnia na dzień coraz bardziej się pogrążamy.
Uważam także, że idealny nauczyciel to taki, który potrafi nawiązać bezpośredni 
kontakt z uczniem. Z mojego doświadczenia mogę stwierdzić, że nawet jeśli się danego 
przedmiotu nie lubiło, to i tak chętniej brało się do pracy, gdy nauczyciel był blisko i 
duszą, i uśmiechem. Idealny nauczyciel to taka osoba, która ma nieprzeciętną wiedzę 
w danym przedmiocie, w którym się porusza i potrafi ją przekazać w zrozumiały sposób 
uczniom. Musi on posiadać wiele cech, takich jak: wyrozumiałość, uczciwość, 
opanowanie i zdolność do nawiązywania kontaktów. Powinien być także pomocny w 
rozwiązywaniu problemów. Uważam, że wzorcem do naśladowania jest właśnie taki 
pedagog, dzięki któremu uczeń zawsze znajdzie "oparcie.

                                             Justyna Filipczuk
                                             Dagmara Klusik

Dla nauczycieli...

Życzymy Wam:

- anielskiej cierpliwości w 
czytaniu tych życzeń
- miłego dnia- codziennie (to 
wpływa także na nasz los...)
- bycia idealnym 
nauczycielem
- grzecznych i sympatycznych 
uczniów
- smacznych obiadków
- duzo pieniędzy
- wygranych w Toto-Lotku
- kolorowych snów
- lekcji, które sprawiają Wam 
przyjemność
- szczęścia z życiu osobistym
- ogarnięcia tysiąca i jednej 
sprawy
- eleganckiej limuzyny
- komputera, który się nie 
zawiesza
- wesołego towarzystwa
- serdecznych przyjaciół
- gorącej herbatki
- podróży dookoła świata
- sprawnych hamulców
- miękkiego lądowania
- korzystnego horoskopu
- uśmiechu w dzień i w nocy
- miłych sąsiadów
- grzecznych dzieci
- nowych rekordów (we 
wstawianiu ocen bardzo 
dobrych oczywiście)
- silnej woli
- dużo dżemu w pączkach
- bycia zawsze pierwszym
- krótkich kolejek
- tolerancji
- recepty na szczęście
- szybkiej odpowiedzi na listy
- codziennych atrakcji
- kilku odkryć i wynalazków
- zielonych kwiatków
- powalającego wdzięku
- ciepłych kaloryferów
- rozmaitych deserów
- wielu wzruszeń
- żadnych trosk
- zamku w Szkocji
- braku stresu
- i wielu uczniów takich jak my
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43% - sprawdziany;
33% - odpowiedź ustna;
20% - nauczyciele;
13% - nic;
10% - kartkówki; płeć 

przeciwna
6%   - wicedyrektor; w-f; publiczne 

wypowiadanie się; pryszcze; 
rodzina; wizyta u lekarza ( np. 
dentysty ); choroba;

3%  - brak chipsów ktechupowych 
w sklepiku; przebywanie w 
dużym, nieznanym 
towarzystwie; sedes w 
toalecie; głód; Ie; przegrana 
Realu Madryt; poniedziałek; 

W jaki sposób objawia się 
stres społeczeństwa III LO ?

23% - ból żołądka ( w brzuchu jak w 
pralce ) 
13% - drgawki i trzęsące się 
kończyny; zimno;
10% - pocenie się; denerwowanie się; 
zanik pamięci;
3%  - dyskretnie; strach; 
czerwienienie się ; płacz; przeklinanie; 
krzyk; ból głowy; szybkie bicie serca; 
podniecenie się; omdlewanie;

Odważ się mówićOdważ się mówić

Czyli co i jak mówić w czasie lekcjiCzyli co i jak mówić w czasie lekcji

zasem mówisz, że nie jesteś   
w stanie czegoś zrobić, że się Cnie odważysz. Często dużo 

wiesz na poruszany temat, ale nie 
jesteś w stanie wydobyć z siebie 
słowa. Boisz się ich reakcji - reakcji 
twoich rówieśników - nie wiesz, co 
będą sądzić o TWOIM zdaniu, jak je 
przyjmą; boisz się, a to poważny błąd, 
bo w sumie,  czego się bać?
 Nawet jeśli zrobisz lub 
powiesz coś głupiego, przyjmij to        
z uśmiechem; nawet jeśli będą się     
z Ciebie nabijać, to pamiętaj, że oni 
też są tylko ludźmi i im też się to 
zdarzy - prędzej czy później.

C z ę s t o  j e d n a k  w a r t o  
zaryzykować, bo kilkoma mądrymi 
zdaniami możesz zapunktować nie 
tylko u nauczyciela (i nie chodzi mi tu 
o lizustwo), ale także możesz prędko 
urosnąć w oczach klasy. Nagle 
zaczną Cię postrzegać jako osobę,    
z której zdaniem  warto się liczyć  
(choćby po to, by móc coś ściągnąć 
na klasówce :) lub po to, aby poprosić 
o radę w trudnej sytuacji). Inni patrzą 
teraz na Ciebie jak na kogoś bardzo 

SONDASONDA

Powody stresu w III LO

inteligentnego, a pozostali (w nie-
wielk ich i lościach) po prostu 
zazdroszczą, że masz trochę oleju    
w głowie. Zyskasz w ten sposób wielu 
przyjaciół! Będą też jednak osoby, 
które nie będą spoglądały na Ciebie 
łaskawym okiem. Te kilka osób to tylko 
garstka w porównaniu z ilością Twoich 
nowych znajomych. I możesz mi 
wierzyć albo nie, ale wcale nie będzie 
Cię obchodzić kilkoro zazdrośników. 
Nie myśl, że będą Ci dokuczać, bo nie 
będą - prostego powodu - uznają to za 
nieopłacalne.

Jeśli nie jesteś geniuszem, to 
nie masz się czym przejmować, 
pomyśl tylko, nikt nie wie wszystkiego. 
Przecież masz wiele wiadomości       
o naprawdę istotnych sprawach. 
Zrozum, czy Einstein nie mógłby być 
malarzem. Przełam swój strach, a 
zobaczysz jaki będziesz z siebie 
dumny. I co? Od razu lepiej.

Karpik
vel  Jola Synówka

Zrób sobie 

Jeśli zakreśliłeś od 2-3 odpowiedzi "tak" - twoja rekcja na stresor (bodziec 
powodujący stres) jest umiarkowana, 4-5 odpowiedzi "tak" - reakcja silna, 
powyżej 5 odpowiedzi "tak" - twój podstawowy poziom napięcia w tej sytuacji 
jest zbyt wysoki. Spróbuj to zmienić.

Co to jest  stres?
-  Wysok ie  wymagan ia  +duże  
ograniczenia + brak wsparcia = Stres
- Wszystko, co wymaga reakcji, 
przystosowania się. Są nim także 
elementy codzienności, sytuacje 
stwarzające fizyczne zagrożenie.
- Napięcie fizyczne lub psychiczne 
wywołane jakimś bodźcem fizycznym, 
chemicznym bądź emocjonalnym.

Czy wiesz, że...
- Ataki serca są najczęściej w 
poniedziałki- wynika z badań 
przeprowadzonych w Szkocji u osób 
zawodowo czynnych.
- Najbardziej stresującymi 
zawodami w UE są: nauczyciel, 
pielęgniarka, kierownik, dziennikarz 
i prezenter, pracownik opieki 
społecznej, transportowiec, 
policjant, personel więzienny (w tej 
właśnie kolejności).

Jak łagodzić stres?
- Codziennie przeznaczaj czas na odpoczynek
- Zdrowo się odżywiaj i nie przebieraj miary w jedzeniu
- Regularnie uprawiaj umiarkowane ćwiczenia np. energicznie spaceruj
- Jeżeli coś cię martwi porozmawiaj o tym z przyjacielem
- Dziel się obowiązkami domowymi
- Poznaj swoje ograniczenia fizyczne i emocjonalne
- Wyznaczaj sobie rozsądne cele; nie bądź perfekcjonistą
- Bądź łagodny i cierpliwy
- Rezerwuj trochę czasu dla siebie
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NOWY CYKL: I KTO TO MÓWI???NOWY CYKL: I KTO TO MÓWI???

Co oni jedza?Co oni jedza?

W tym numerze pośmiejcie się z ulubionych i często 
cytowanych przez naszych pedagogów - tekstów. Czy 
oni zdają sobie sprawę z tego, że my (nolens volens i 
wbrew pozorom) ich podsłuchujemy??? 

*To było fenomenalne odkrycie! Apogeum!
*Byznes is byznes!
*Laski nie rozmawiają! Jeszcze chwila i wasze dusze 
zostaną zbawione!
*Nie żryj na lekcji! Przeginasz!
*Cisza, ład i bojaźń boża panują w klasie!
*Niunia! Bo zaraz wylecisz!
*Na moim złotym zegarku jest godzina...
*No to trzeba mieć umysł  na najwyższych obrotach! 
Czacha dymi!
*Czy trzeba być aż tak entelegentnym aby to zrozumieć? 
Czy trzeba mieć IQ Einsteina?
*No, moi drodzy, jak mawiał Kmicic - the last minutes! 
(pod koniec spr.)
*Rączki, rączki Brunner!( gdy przyłapie na ściąganiu...)
*W domciu zrobicie tabelkę: przyczyny, przebieg, skutki. 
Przerwa!

*Jeżeli tego nie rozumiecie, to kaplica, moi drodzy!
*A teraz niestety trzeba odjąć tą dyszkę!
*No, moi drodzy! Ruszcie kapucynką!
*Będziecie płakać!...
*Kiciula z ostatniej ławki! Przestań gadać!
*No, to dawaj, kiciuś! Do tablicy!
*Moi drodzy: leżycie i kwiczycie!
*Facet! Przestań gapić się w sufit!

*No jak to? No co ty mówisz, gapciu!?
*Dzieciaczki! Dzieciaczki!!
*Rozumiecie to? Tak? Tak??? Tak?!!!
*Wy jesteście która klasa?
*A teraz kto pójdzie do tablicy? No kto? - Monyka!!!

*Cudowna melodia... Ile tu słodyczy, uczucia... Jak można 
nie lubić tego walca?... Piękne... Wsłuchajcie się... Ten 
rytm... Jakie tu dostrzegacie elementy muzyki?!

*Haalloo! Haalloo!! Myślcie! Czy ja mam do czynienia z 
HOMO SAPIENS?!
*Kochani, przepisujcie to z tablicy! Przecież nie po to 

brudzę się kredą, żebyście siedzieli i nic nie robili!

*I raz, i dwa! I jeszcze pięć skłonów! Teraz, dziewczynki, 
przysiady! I raz... I jeszcze raz! Dobrze!

*Jeeeeeszczeeee!!!
*Cienkobolczaści!

*Robicie się z lekka męczący, denerwujący i irytujący...

*To nie JA zdaję maturę - to WY ją zdajecie!

*Zamknij dziób, człowieku!
*Wstyd mi za  was! To żenujące!
*Żal mi  was!
*Proszę państwa! Przede wszystkim - 
USPRAWIEDLIWIENIA!
*A więc tak to rozumiesz? Hmmm... Hmmm... Hmmm... 
Rozwiń swoją wypowiedź!

*Wszystkich państwa nauczycieli proszę na długiej 
przerwie - na moment - do pokoju nauczycielskiego. 
Dziękuję!

CO ONI JEDZĄ?...             
Kolejna część cyklu o ulubionych daniach naszych 
nauczycieli...

Prof. M. Janicka: żeberka z grilla
Prof. G. Mikołajczyk: tatar ( redakcja sprawdziła co TO 
jest. Komentarz: Panu naprawdę to smakuje??)
Prof. T. Sławińska: ryż z jabłkami
Prof. K. Kaczyńska: makaron z sosem
Pani B. Cudejko (sekretariat): sałatka z kurczakiem, 
ananasem, kukurydzą, majonezem i przyprawami (od 
redakcji: znamy, lubimy...)
Prof. K. Frączek: wszystko! (cytat...)

* * *
"Nauczycielska natura"

No cóż... trudno tu morały prawić.
Nauczyciel i tak poprawi,

bo profesor lepiej wie zawsze.
Jest mądry, konsekwentny, spostrzegawczy.

Gdy go przyłapiesz, że nie ma racji, jedynkę ci postawi 
z gracją.

Kiedy poprosisz, by kartkówkę przełożył,
z wielkim rozmachem zadań dołoży.

Czasami nakryjesz go, gdy przegryza bułkę bananem.
Stwierdzi, że to poprawia mu pamięć.

Raz wyżyje się za naganę od dyrektora,
a raz postawi piątkę w przypływie dobrego humoru.

Mówi, że możemy lepiej, więcej,
a nam się po prostu nie chce.
Dogląda, ugniata, kształtuje.
Jak piekarz się zachowuje.

Czy pomyślałeś kiedyś dlaczego?
Dba o twe dobro, kolego!

                                                                      Olimpia 
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  EN TY TAK MAP

TŁatwiej zdobyć serce nauczyciela znając jego wady i zalety. Specjalnie 
dla zdesperowanych uczniów przygotowałam 7 wyimaginowanych 
typów ciała pedagogicznego. Może wśród was są psorzy o podobnych 
cechach. Mam do was tylko jedną, małą prośbę. Zarówno do 
czytających uczniów i nauczycieli: Potraktujcie ten tekst z dużym 
przymrużeniem oka.

 PAN BLAZER
Jednym słowem: Cóż, za nudne towarzystwo!
Opis: Dla tego przypadku, uczniowie reprezentują zbyt niski poziom, aby go zrozumieć. Martwi się nawet, że nigdy 
tego poziomu nie osiągną. Pan Blazer to ekstrawagantyk, bardzo ciekawy człowiek. Sprawdziany, pytania toż to taka 
strata czasu. Czyż nie lepiej porozwiązywać krzyżówki?
Plusy: Mgr.Znudzony jest często bardzo błyskotliwy i obdarzony nietuzinkowym poczuciem humoru. Wysłuchiwanie 
wymęczonych refleksji tego pedagoga dla inteligentnych uczniów, może być niezłą frajdą.
Minusy: tzn. wady. Jest jedna - roztargnienie, i to bardzo duże. Klasa po trzech tygodniach od sprawdzianu domaga 
się ocen, a Pan Blazer twierdzi, że żadnego sprawdzianu nie było. A to dopiero bezczelność!
Jak się przymilić?: Dużo rozmawiaj (nie przejmuj się, jeśli będzie wyglądało na to, że on w ogóle cię nie słucha), 
wykazuj zainteresowanie przedmiotem, który wykłada. Pokaż temu nauczycielowi, że tylko ty w pełni rozumiesz jego 
geniusz.

LEONARDINA DA VINCI
Jednym słowem: Odrodzenie powraca!
Opis: Ta pani to chodząca kreatywność, charakteryzują ją rozliczne talenty. Często dekoruję sale 
na jakieś ważne uroczystości, maluje, prowadzi koło teatralne itp. Ciągle ględzi, że wszystko na 
jej głowie, że nie spała od tygodnia i inne tego typu przykre konsekwencje jej przesadnej 
aktywności artystycznej. Ale tak naprawdę jest bardzo zadowolona, kiedy inni chwalą jej 
zdolności, bo dobrze wie, że jest prawdziwą kobietą Renesansu.
Plusy: Aktywiści i artystyczne dusze znajdą w niej oparcie. Muszą tylko spełniać jeden, 
podstawowy warunek i jedną, podstawową zasadę: Nie mogą być bardziej utalentowani niż ona  
i zasada: Pani Leonardina ma większy zmysł artystyczny niż Michał Anioł.
Minusy: Dowolna działalność artystyczna (np. przedstawienie) pod jej nadzorem powoduję, że 
uczeń traci kreatywność i wolność. Ona jest jak Tom Cruise, a uczeń jak Nicole Kidman. Dużo 
się od niej nauczysz, ale jak się od niej wyrwiesz dostaniesz Oscara (i nie będziesz musił/ła 
doklejać sobie dużego, garbatego nosa).
Jak się przymilić?: Jeśli masz jakiś talent to wspaniale, jeśli nie masz - nic nie szkodzi. Po prostu 
pchaj się wszędzie tam, gdzie Pani Leonardina spala się artystycznie. I koniecznie słuchaj jej 
cennych rad.

ANGIELSKA HERBATKA
Jednym słowem: Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać.
Opis: Jak w poniższych przypadkach nie będę oceniać, jakim jest ona nauczycielem, tylko jak 
działa na nas, uczniów. Jej wygląd sprawia wrażenie niewielkiego zacofania (nie umysłowego, 
broń Cię Panie Boże) pod względem ubioru, ale jaką kryje osobowość. Herbatnicka uwielbia 
gadać i to bardzo. wystarczy "puścić" jakiś interesujące temat, a lekcja rozkosznie minie.
Plusy: Ma poczucie humoru na bardzo wysokim poziomie, pod tym względem dorównuję Panu 
Blazerowi. Na początku stresuje, stwarza pozory bardzo wymagającego nauczyciela, ale tak 
naprawdę nim nie jest., co naturalnie nie oznacza, że można się u niej obijać.
Minusy: Nigdy nie próbuj, Drogi Uczniu zagadać do niej w sposób nazbyt prostacki, gdyż grozi to 
siarą na długość i szerokość całej klasy. Pani Tea jest jednostką wybitnie inteligentną. Twój 2 
sekundowy żart, może być "nagrodzony" 40 minutową ripostą. A wtedy będziesz tak do przodu, 
że ci tyłu zabraknie.
Jak się przymilić?: Nawet, jeśli nie jesteś inteligentny, to przynajmniej sprawiaj takie wrażenie. 
Nie "pyskuj", nie wymądrzaj się i pogódź się z tym, że ona jest mądrzejsza.
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PRZYJEMNIACZEK
Jednym słowem: Wyglądam jak Enrique
Opis: To z reguły dobry nauczyciel, ale przede wszystkim mężczyzna niepozbawiony dobrego 
gustu i smaku. Jego (czasami z deczka przesadzona, pod względem ilości) woda kolońska, 
może spowodować utratę przytomności (zwłaszcza u żeńskiej części szkoły). Jest zawsze 
miły, serdeczny i elegancki.
Plusy: Może się on stać autorytetem dla młodych, dojrzewających chłopców. Jeśli się tak 
stanie zamienią oni swoje rozciągnięte bluzy na koszule wizytowe i będzie, że tak powiem 
bardzo przystojnie.
Minusy: Dziewczęta mogą czuć się rozkojarzone i cała swoją energię skupiać na bardzo 
energicznym trzepaniu, sztucznymi rzęsami. Zaś chłopcom wypowiadającym wojnę elegantom 
Przyjemniaczek może działać na nerwy.
Jak się przymilić?: Do dziewczyn: Uczcie się, to może jedna z was zostanie pupilką. Do 
chłopców: Spróbujcie go zaakceptować.

DWOISTA TWARZ
Jednym słowem: Dr.Jakyll i Mr.Hyde
Opis: Syndrom rozdwojenia nauczycielskiej jaźni dotyczy zarówno nauczycielek jak i nauczycieli. 
W tym wypadku nie będę, więc skupiać się na określonej płci. Ten typ kompletnie dezorientuje 
ucznia. Raz jest miły, pięć minut później złośliwy. Mieć takiego nauczyciela, albo co gorsza 
wychowawcę to przeżycie doprawdy ekstremalne.
Plusy: Dzięki takiemu nauczycielowi uczeń wie jak postępować z ludźmi o bardzo trudnych 
charakterach.
Minusy: Objawy u uczniów uczonych przez Dwoistą Twarz (pojawiły się już po 5 miesiącach): 
rozwolnienie, huśtawka nastrojów i skrajne zdezorientowanie. Nie przerażajcie się tym Drodzy 
Uczniowie! Człowiek potrafi się przystosować nawet do najtrudniejszych warunków. Nie jesteśmy 
neandertalczykami, a tego typu nauczyciel to nie epoka lodowcowa.

MRS.TRENDY
Jednym słowem: W tym sezonie modne jest…
Opis: Mrs. Trendy jest żeńskim odpowiednikiem Przyjemniaczka. Z reguły młoda, atrakcyjna i zawsze 
modnie ubrana pani magister. Jej fryzura i makijaż wskazują na to, że biedaczka musi wstawać o 
godz.4.00, żeby na godz.8.00 zdarzyć do szkoły. Ale można jej tylko pozazdrościć zahartowania          
i znajomości mody. Nie będę rozwijać. To po prostu bardzo zadbana kobieta, jakich w Polsce tysiące.
Plusy: Przypadki, które ja spotkałam w swojej 1,2,3… dziesięcioletniej edukacji były konkretne i miały 
dobry kontakt z uczniami, szczególnie z dziewczętami posiadającymi 15 m długości tipsy.
Minusy: Jej wygląd może drażnić przedstawicielki płci pięknej preferujące tłuste włosy lub nieogolone 
pachy.
Jak się przymilić?: Chłopcy niech kupią sobie dobrą wodę kolońską (ta nowa od Davida Beckhama 
ładnie pachnie i jest droga), dziewczyny lećcie do manikiurzystki.

STRESMAN:
Jednym słowem: Niepokojący jest fakt, że po każdej jego lekcji boli mnie żołądek.
Opis: Niby nie ma się do czego przyczepić. Nauczyciel ten jest miły, dobrze tłumaczy i nie krzyczy. 
Ale dziwnym zbiegiem okoliczności u ? klasy jakieś tam, po zbiorowym badaniu gastroskopii 
stwierdzono wrzody żołądka. Plusy: Życie w ciągłym stresie i wrzody żołądka opłacą się. 
Zobaczycie to podczas matury. Wybierając przedmiot wykładany przez Stresa możecie być pewni, 
że zdacie go na pozytywną ocenę.
Minusy: Stresman robi kartkówki i pyta, co każdą lekcje. Wchodząc do jego klasy słyszysz 
brzęczenie much i pracę swoich nerek. Po sprawdzeniu obecności, wypowiada swój ulubiony tekst 
(dowolna forma, ale zawsze dotyczy pytania przy tablicy). Chwila, w której wertuje listę uczniów 
jest najdłuższym momentem w życiu.
Jak się przymilić?: Najpierw idź na USG i zrób inne, ważne badania to pogadamy.

                                                                PISZCIE 
DO NAS!
Mam nadzieję, że nasza przeciągowa skrzynka, dzięki wam w końcu się uaktywni.  Jeśli zaobserwowaliście jakiś 
nauczycielski typ i opracowaliście go, wrzućcie swój pomysł do skrzynki, a my na pewno opublikujemy go w następnej 



Idealny kwiatek dla idealnego nauczyciela
zień nauczyciela to doskonały czas, aby przypodobać się naszym kochanym 
belferkom. Najważniejsze to trafić w ich gusta...D

Nauczyciel z pewnością zauważy Twoje zaangażowanie w niebanalny prezent i jeśli następnego dnia będzie miał 
dobry humor to unikniesz odpowiedzi. Jak więc dowiedzieć się co będzie idealnym prezentem? 
Oto kilka przykładów, które możesz wykorzystać w swojej... plantacji botanicznej:

Bardzo dobrze, jeżeli roślinka będzie w jakiś sposób przywoływała 
wspomnienia danego nauczyciela lub wiązała się z jego 
zainteresowaniami. Sprawa jest jasna, gdy z wiarygodnego źródła wiemy, 
że żona danego profesora ma na imię Róża, Lilia bądź Dalia, ale fakt, że 
znajdziemy owe wiarygodne źródło jest nikły, dlatego musimy radzić sobie 
sami.
Doskonałym prezentem dla polonisty będzie z pewnością róża, która 
wywoła u niego tchnienie romantyzmu. Bardzo szybko przypomni sobie 
wszystkie szczególy i dzieła z tej epoki i stwierdzi, że jego uczeń ma 
wspaniały gust. Trzeba jednak bardzo starannie dobierać kwiat- nie może 
być czerwony (nauczyciel może wziąć to do siebie) i nie może miec zbyt 

wielu kolców (poloniści to wrażliwe stworzenia). Nauczyciele sztuki i muzyki również bardzo 
indywidualnie podchodzą do otrzymanych roślin. Można więc zamiast standardowego podarku 
odśpiewać "Stokrotka rosła polna" lub wyciąc z papieru piękne "dzieło sztuki"- pamiętajcie, aby 
włożyć w to dużo uczucia, aby to samo wywołać u nauczyciela!
Inni nauczyciele z pewnością nie są już tak romantyczni - wolą dostrzec  zastosowanie praktyczne 
w swoim upominku. Każdy nauczyciel matematyki z czcią potraktuje malutką "100-krotkę" u której 
będzie mógł policzyć wszyyyystkie płatki! Chemików będzie interesować bardziej zmutowana 
roślina. Aby wyhodować jakiś okaz trzeba wziąć się za to odpowiednio wcześniej. Gadająca rosiczka, 

mięsożerna róża czy inne dziwactwa to prezenty którymi na pewno nie pogardzą.
Fizyka natomiast nie interesuje wygląd kwiatka - bardziej jego własności fizyczne- 
waga, wielkość, objętność, odległość czubka od doniczki itd. Gorzej, jeśli zadanie to 
zleci swoim uczniom...
Za czysto praktycznym zastosowaniem są również nauczyciele wychowania 
fizycznego. Taką roślinkę należy zasadzić w trampku (tylko w nowym, bo nie będzie 
rosnąć!). Nawet jeśli dana odmiana nie spodoba się profesorowi (lub ma na nią 
uczulenie) trampka może opróżnić i wyprać...
Dla historyków liczą się cenne przedmioty (cenne=stare). Najlepiej wyszukać w 

jakiejś babcinej książce dowolny okaz zasuszonego kwiatka i pozwolić belfrowi zagłębić się w jego 
przeszłość. Takie samo szczęście wywoła u geografa (którego z racji wykonywanego zawodu 
kwiatki raczej nie interesują) roślinka z innego kontynentu. Pamiętajmy jednak, że to kosztuje nas 
bardzo dużo energii- do naszego okazu należy więc dołączyć stosowny opis, gdyby geograf nie 
połapał się skąd jest ten kwiatek (bo jak już pisaliśmy nie zna się on na roślinach), aby nasza praca 

nie poszła na marne.
Dla informatyka najlepiej prześlij kwiatka meilem. Będzie to zagranie bardzo nowoczesne i 
wyjątkowe (możesz do tego celu wykorzystać e-kartki na onet.pl), a jeśli nie 
masz internetu narysuj kwiatka w paincie i zgraj na dyskietkę.
Kwiatki dla nauczycieli języków obcych mogą być różne, ale dobrze, aby ich 
pochodzenie miało jakiś związek z innym krajem. Dla przykładu- koniczyna 
nadaje się dla profesora od języka angielskiego- do tego może przyniesie mu 
szczęście. Dodatkowo proponujemy dołączyć karteczkę z nazwą kwiatka w 
kilku językach...
Nauczyciele przysposobienia obronnego są ludźmi bardzo zdyscyplinowanymi 

więc  z pewnością spodoba im się kwiatek, który sam może się obronić. Może to być wyjątkowo 
kolczasta róża lub inny okaz zawierający w swej budowie kolce..
Biologa- natomiast- nie interesuje odmiana roślinki- ważne, aby był to kwiatek. Pamiętaj jednak, aby nie kupować mu 
roślinki jeśli nie wiesz na czym polega fotosynteza!
Na koniec został nam Dyrektor naszej szkoły - osoba najważniejsza i - w zasadzie to nie ważne jaki kwiatek damy, 
ale ważniejsze by był najbardziej okazały ze wszystkich.

Życzymy udanych zakupów
Jola - Karpik - Synówka
Aleksandra - Mycha - Kopiec
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Strona z 
Andrzej Stasiuk laureatem 

nagrody Nike 2005
głoszenie werdyktu odbyło się  w Teatrze 
Stanisławowskim w Warszawie. Autor książki, Októra zdobyła zaszczytne miejsce  był 

niezwykle zaskoczony swoim osiągnięcie- zdołał tylko 
powiedzieć “Jestem szczęśliwy”.
Zwycięska książka “Jadąc do Babadag” Stasiuka 
opowiada o wędrówce przez zapomnianą Europę.  Nie 
jest to atlas turystyczny, ale w y p r a w a     
w ludzką świadomość- do m i e j s c ,       
o których człowiek wolałaby zapomnie
ć .  J e s t  t o  o p o w i e ś ć  przygodo
wa i podróżnicza.

Słowa na wagę

-Trzy kilo wierszy poproszę.
-Płaci Pan dwa grosze.
 Tylko dzisiaj
Okazja
Wyprzedaż 'przepraszam' i 'kocham'
Nawet do
Siedemdziesięciu procent
Taniej 
Tam, na lewo
Ważne słowa
Tylko na wagę

Co cięższe ? 'życie', czy 'śmierć' może ?

Wezmę oba…
A do tego,
Poproszę jeszcze
Kilka 'nienawidzę'
I jedno
'a nie mówiłem ?'

Za darmo
Dostałem
'będzie dobrze'

A za resztę Zapłaciłem
Kartą MasterCard

Krzysztof Filipiak 
  „RespekT” 

Motyl

Skrzydłami słońca oplatasz ciepłem.
Unosisz się lekko, tak jakbyś tańczył na wietrze.

Zachwycasz głębią wzorów, kolorów.
Twa kruchość, jakby wyjęta z przestrzeni. Ruchy twe zwiewne, 

można rzec - bezmyślne,
A jednak zachwycające i piękne

Twe serce jak światełko - wewnętrzny blask.
W kroplach rosy, o poranku,

Rodzisz się na nowo wśród promieni słońca.

Urszula Fryc  „PIKACHU”

Anioł
Spadł dziś Anioł z wysokiej chmury.
Złamał białe skrzydło… Był bardzo ponury.
Zebrał z ziemi pióra, otrzepał swą szatę.
Rozejrzał się wokoło, ujrzawszy swą stratę.

Lecz Anioł się uśmiechał, chwycił promień słońca, 
A blasku jego twarzy nie było widać końca.
Na tymże promieniu wzleciał ku górze
A spod stóp Anioła sypały się róże…

Urszula Fryc  „PIKACHU”

a naszej Stronie z motylem 
goszczą dziś teksty wyróżnione Nw Międzyszkolnym Konkursie 

Literackim “Lir... Rodzaj różny”. Bardzo 
spodobały nam się zwłaszcza trzy 
wiersze, które mimo iż pozornie 
odbiegają od siebie, dotykają tego 
samego świta... 

Pozostawiam Cię  Czytelniku 
wobec tego swoistego uniwersum 
poetyckich “lir różnych” z nadzieją, że 
wprawią Cię w ten rodzaj zakłopotania, 
z którego rodzą się najwartościowsze 
myśli...

WWW.LO3.NET.PL
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  X JUBILEUSZOWY RAJD III LO 
ył to końcowo-wrześniowy poranek. Pod gmach III LO zjechało się wielu miłośników dwóch kółek; byli to 
oczywiście uczniowie naszego Liceum, aczkolwiek nic by się nie odbyło, Bgdyby nie organizatorzy tego rajdu. Byli to m.in. prof. Krystyna Taraban,  

prof. Bogusław Buczko i prof. Maciej Perski.  Uczniowie klas I, II i III zostali 
podzieleni na dziesięć grup. Pod czujnym okiem opiekunów start grup odbył się 

kwadrans po ósmej. 
Gdy już wszyscy 
wyruszyli, zagościła 
bardzo miła 
atmosfera wśród 
uczestników. Nie 
było wrogiego 
nastawienia i chęci 
dojechania do mety 
w czołówce. 
Zapanował 
przyjemny  nastrój, 
czerpanie z 

wycieczki jak największej radości i satysfakcji. Ci bardziej wytrwali uczestnicy 
wspierali swoich słabszych kolegów. Duże zdziwienie, a jednocześnie podziw 

wśród uczniów wywołali nauczyciele, 
którzy w większości nie uprawiają 
czynnie kolarstwa górskiego, a z 
ciężkimi podjazdami i ostrymi zjazdami poradzili sobie bardzo dobrze. 
Gdy uczestnicy wycieczki dojechali na miejsce zastali tam przepiękne 
jeziorko Daisy otoczone pięknym lasem, a smaczku całości dodawało 
lazurowe niebo i  słońce, którego promienie przelatywały miedzy liśćmi 
drzew. Po krótkiej przerwie uczestnicy rajdu wyruszyli w drogę 
powrotną i jednocześnie dalszą cześć maratonowego rajdu i równie 
ciekawą  trasę. Kiedy wszyscy  dojechali do mety znajdującej się  na 
terenie szkoły, zastali tam niespodziankę w postaci poczęstunku 
:gotowana kiełbaska i pyszna grochówka.
 Laureaci otrzymali dyplomy i podziękowania z rąk Pana dyrektora 
Ryszarda Skórki oraz miłe upominki.
Jak widać takie rajdy jak ten,  były bardzo miłym przeżyciem nie tylko 
dla uczniów (integracja pierwszaków), ale także i dla nauczycieli. 

Dlatego bardzo zachęcam by w przyszłości władze szkoły, czy choćby sami uczniowie organizowali te rajdy częściej 
i by jeszcze więcej osób przystępowało do tego rodzaju wypadów. 
                                Z podziękowaniami:  
                                                  Krzysiek                                                                                                                               

WWW.LO3.NET.PL



Przeciąg(anie) do coolturyPrzeciąg(anie) do cooltury
 tym numerze chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich miłośników 
gier strategicznych na stronę http://www.ogame.pl. Ogame jest to Wstrategiczna gra  symulacyjna. Za pośrednictwem strony komunikuje 

się wiele ludzi z różnych zakątków świata.
O co chodzi? Jako międzygalaktyczny imperator dostajesz własną 

planetę, którą starasz się rozbudować dzięki surowcom na niej dostępnym. 
Możesz zbudować flotę, otworzyć centrum badawcze (nowe technologie 
umożliwiają szybszy rozwój) czy wypowiedzieć wojnę i dokonać podboju kolejnej 
planety. Uwaga! Gra jest bardzo wciągająca!

Zarejestruj się więc na którymś z Uni i poczuj smak międzygalaktyczne j 
rozgrywki!

                    http://www.ogame.pl

Portrety literackie - 
William Wharton 

"Jestem pisarzem subiektywnym”

prawny czytelnik powieści Whartona z pewnością 
dostrzeże, że głównym ich tematem jest przede 
wszystkim wojna. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę W

fakt, iż literatura początkowo była dla pisarza rodzajem kuracji 
autoterapeutycznej po przeżyciach wojennych, to nie powinno to 
nikogo dziwić.
William Wharton (a właściwie Albert Du Aime - swoje 
prawdziwe nazwisko ujawnił dopiero po tragicznej śmierci 
córki) urodził się 7. listopada 1925 roku w Filadelfii. Kiedy 
ukończył 17 lat, został powołany do wojska, w którym spędził 5 
lat. Wojna pozostawiła w psychice młodego mężczyzny trwały 
ślad. Nawet dziś przyznaje się do tego, iż największym 
świństwem w jego życiu było to, że jako oficer posyłał ludzi na 
śmierć.
Po wojnie powrócił do Stanów, podjął studia artystyczne 
(malarstwo) i psychologiczne - osiągnął stopień doktora 
psychologii. Imał się różnych zajęć, był wykładowcą 
akademickim, malarzem, pracował też dla IBM. Jednak 
prawdziwy przełom w jego życiu przyszedł w roku 1960 za 
sprawą przeprowadzki do Paryża, wymarzonego miejsca 

UWAGA!!!

Szkolna gazetka „Przeciąg” wciąż zaprasza do współpracy 
wszystkich uczniów (szczególnie z klas pierwszych) obdarzonych 
lekkim piórem, którzy krytycznym okiem spoglądają na świat, oraz 
plastyków (ilustratorów), fotografów i informatyków. 

Kolegia redakcyjne odbywają się w każdy poniedziałek 
(najbliższe już 17 października) po siódmej godzinie lekcyjnej o 

30godz. 14  w sali nr 20 na pierwszym piętrze.
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każdego artysty, który pragnie malować. Bo Wharton twierdzi, iż 
jest przede wszystkim malarzem.
Jego pierwsza książka pt. "Ptasiek", którą napisał w wieku 54 lat 
(!), przyniosła mu międzynarodową sławę. A gdy Alan Parker 
przeniósł ją na ekrany kinowe i w Cannes otrzymał za swój film 
główną nagrodę, zainteresowanie pisarzem wzrosło, a 
nieoczekiwany sukces komercyjny stał się dla Whartona 
bodźcem do pisania nowych powieści.
W ten sposób powstał m. in. "Tato", powieść, która najpełniej 
obrazuje istotę pisarstwa Whartona. Okazuje się bowiem, że nade 
wszystko pisarz ceni sobie życie. Codzienne czynności i 
problemy stają się dla niego doskonałą pożywką; równie 
ciekawie pisze o zmywaniu naczyń, jak i o trudnym uczuciu 
między ojcem i synem. Zatem, zdaniem Whartona, codzienność 
wcale nie musi być nudna, ponieważ właśnie w niej odnajdziemy 
to, co nadaje naszemu życiu sens.

Jeśli kogoś z Was interesuje William Wharton, to 
proponuję lekturę ciekawej, biograficznej książki "Kim jest 
William Wharton" pióra Joanny Podolskiej. Autorka niezwykle 
smakowicie pisze o tym, co o życiu, miłości, malarstwie i dobrej 
kuchni myśli autor "Ptaśka", a jej ambiwalentna postawa w 
stosunku do popularnego pisarza dodaje książce kolorytu.
W styczniu 2003 r. się  powieść Warthona "Nigdy, nigdy mnie nie 
złapiecie" nakładem wydawnictwa Salamandra. I długo 
utrzymywała się na listach bestsellerów. Świadczy to o tym, że 
Polacy wysoko cenią prozę Whartona - malarza, który został 
literatem.

Redakcja
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Skład komputerowy: Aleksandra- Mycha-  Kopiec, Magdalena- Kwiatuszek-  Jagiełło
Kolegium redakcyjne: Jola-Karpik- Synówka,  Aleksandra Rękas, Dagmara Klusik, Justyna Filipczuk, 
Olimpia Wróbel, Zuzia Zaręba iMonika - Mona- Dzidek
Opiekunowie gazetki: dyr. Ryszard Skórka, prof. Krzysztof Frączek.

Humor z zeszytów szkolnych
Wacek wszedł na lód i zaczął pękać.

Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa.

Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka.

Chłopi byli biedni, bo nie mieli pieniędzy ani ziemi i tylko leżeli ugorem.

Ręka tego człowieka była zimna jak ręka węża.

Chopin był od dziecka przywiązany przez matkę do fortepianu.

Ostatnia strona

!!!!!UWAGA!!!!!
W następnym numerze "Przeciągu" 
pojawi się nowa strona "Nowinki ze 
skrzynki"! Zachęcamy was, żebyście 
wrzucali do naszej redakcyjnej skrzynki 
wszelkie uwagi związane z nasza 
gazetą, a także pozdrowienia i życzenia 
dla kolegów, nauczycieli i pracowników 
szkoły. Mamy nadzieję, że skrzynka nie 
będzie już pusta, ale pełna waszych 
pozdrowień, listów i prac konkursowych. 
Nie bójcie się! Skrzynka nie gryzie!!!

Na przerwie między lekcjami...
- Po lekcjach idę do Jasia. On ma 
grypę, może się zarażę i dostanę 
tydzień zwolnienia. Idziesz ze mną?
- Ja idę do Franka. On ma taką 
chorobę, na którą dają miesiąc 
zwolnienia!
- Tak? To idę z Tobą. A na co on jest 
chory?
- Ma złamaną rękę.

Podczas klasówki nauczycielka zwraca uwagę 
Krzysiowi:

- Krzysiu! Nie ściągaj od Tomka
- Nie, proszę pani! To on ściąga ode mnie, a ja tylko 

sprawdzam czy nie robi błędów!

Mały chłopiec przybiega szybko na stację benzynową:
- Proszę duży kanister benzyny, szybko! - Woła.
- Co? Pali się? - Pyta sprzedawca.
- Tak, szkoła, ale teraz cos jakby przygasa... 

Ostatnia strona redagowana przez Dagmarę 
Klusik i Justrynę Filipczuk. Komiks został 
wykonany przez Olimpię.
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